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Érdekmérlegelési teszt
Bevezetés
Az Általános Adatvédelmi Rendelet ("GDPR") hat lehetséges jogalapot határoz meg az
adatkezelésre, amelyek egyike az adatkezelő jogos érdekére alapított adatkezelés,
beleértve azt az esetet is, ha nem az adatkezelőé a jogos érdek, hanem azé az újabb
adatkezelőé, akinek a számára továbbítja az adatkezelő az adatot, vagy harmadik
személyé.
A jelen Érdekmérlegelési teszt a Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő vizsgálata,
annak érdekében, hogy jogos érdekre alapítsa a webes környezetben cookie-k
alkalmazását, és ezeken keresztül nyerhető bizonyos adatok és információk
kezelését olyan célból, amely a weboldal üzemeltetésével szorosan összefügg,
és az általánosan elfogadott piaci sztenderdek alapján indokolt.
Jogos érdek 6. cikk (1)
bekezdés (f) pont

A GDPR 6(1) szerint az adatkezelés akkor jogszerű, ha
az alábbiak közül legalább egy teljesül:
[...]

(f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
harmadik
fél
jogos
érdekeinek
érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen
érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az
érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és
szabadságai,
amelyek
személyes
adatok
védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az
érintett gyermek.
A 6.cikk jogalapjai

Háttér
Személyes adat

A személyes adat forrása
Adatkezelés és cél

Belső kontrollok
Érdekmérlegelési teszt
Jogos érdek

A
Central
Médiacsoport
Zrt.
mint
adatkezelő
megvizsgálta a GDPR 6. cikk szerinti jogalapokat és arra
a következtetésre jutott, hogy az érdekmérlegelés a
legmegfelelőbb jogalap, figyelembe véve, hogy a
felhasználói élmény fokozására, a látogatottsági adatok
mérésére szolgáló, és az egyéb statisztikai célú cookie-k
által gyűjtött adatok és információk a weboldalak
üzemeltetéséhez nélkülözhetetlenek.
A Central Médiacsoport Zrt. mint adatkezelő által kezelt
személyes adatok köre a weboldalak egyedi adatkezelési
tájékoztatóiban meghatározott adatokra és információkra
korlátozódik.
Az érintett magatartása.
Piaci sztenderdeknek megfelelő weboldal üzemeltetés,
mérési adatok rögzítése, hibakeresés, a visszaélések
megakadályozása,
a
szolgáltatás
teljesítése
és
működésének ellenőrzése, továbbá statisztikai cél.
Időbeli korlátozás az egyedi adatkezelési tájékoztatóban
meghatározottak szerint.
A

Central

Médiacsoport

1

Zrt.

szolgáltatásainak

Az
adatkezelés
szükségessége
Az
érintett
jogait
és
szabadságjogait
ért
sérelem
Az adatkezelés hatása, az
érdekmérlegelés
során
figyelembe
vett
körülmények

Összegzés
Jogos érdek összegzése

üzemeltetése.
A
weboldalak
üzemeltetése
bizonyos
cookie-k
alkalmazása nélkül nem lehetséges, illetve életszerűtlen.
A Central Médiacsoport Zrt. által tervezett adatkezelés az
érintett alábbi jogait és szabadságjogait sérthetik:
személyes adatok kezelése.
(a) A Central Médiacsoport Zrt-nek jogos érdeke,
hogy

szolgáltatásai
használata
kapcsán
a
felhasználói élmények olyanok legyenek,
hogy a felhasználók a szolgáltatást
rendszeresen, ismételten igénybe vegyék,

a
piacon
elfogadott
technológiákat
alkalmazza,

weboldalainak látogatottsági adatait és
jellemzőit rögzítse.
(b) Az adatkezelésnek nincs negatív hatása az
érintettre, mert a roncsolt IP cím nem
eredményezi
konkrét
személy
beazonosíthatóságát
(c) Biztonsági intézkedések: adminisztratív jellegűek,
időbeli korlát beiktatása.

A jelen teszt eredményeként a Central Médiacsoport Zrt.
mint adatkezelő úgy véli, hogy jogos érdeke
megállapítható.
Az érintettek jogainak biztosítása érdekében a Central
Médiacsoport Zrt. közzé fogja tenni a jogos érdekeinek
felsorolását az előzetes adatkezelési tájékoztatójában a
GDPR 14. cikkének megfelelően
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